Poczwarówka
Nazwa zwierzaka
Geyera

Vertigo (Vertigo) geyeri
LINDHOLM, 1925
Poczwarówka Geyera
mi´czaki, Êlimaki, p∏ucodyszne,
poczwarówkowate
Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomylenia z innymi
gatunkami
Âlimaki nale˝àce do rodziny poczwarówkowatych Vertiginidae sà do siebie bardzo podobne. Do fauny Polski zalicza

W∏aÊciwoÊci biologiczne
Rozmna˝anie lub cykl rozwoju
Niewiele wiadomo o cyklu ˝yciowym poczwarówki Geyera.
Âlimak ten jest obojnakiem. Przyst´puje do rozrodu
w pierwszej po∏owie sezonu wegetacyjnego, ale w ró˝nym
czasie, w zale˝noÊci od miejsca i warunków. Jaja sk∏ada
przy ciep∏ej, wilgotnej pogodzie. W zale˝noÊci od osobnika mo˝e ich byç od 1 do 10. Po oko∏o dwóch tygodniach
wykluwajà si´ m∏ode Êlimaki. W ciàgu kilku miesi´cy osiàgajà dojrza∏oÊç p∏ciowà. Prowadzone w Wielkiej Brytanii
badania wykaza∏y, ˝e wiosnà m∏ode, ale ju˝ wyroÊni´te
osobniki szybko rozwijajà si´ i na prze∏omie czerwca i lipca osiàgajà dojrza∏oÊç p∏ciowà. Nast´pnie przyst´pujà do
rozrodu, co skutkuje tym, ˝e we wrzeÊniu oraz paêdzierniku w populacji wyst´puje du˝y udzia∏ osobników bardzo
m∏odych, które b´dà zimowa∏y. Poczwarówki Geyera ˝yjà
ponad rok, ale krócej ni˝ dwa lata.
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Muszla poczwarówki Geyera ma zwykle mniej ni˝ 2 mm wyskoÊci (wysokoÊç muszli 1,63–1,93 mm, szerokoÊç
1,05–1,2 mm; wysokoÊç otworu 0,43–0,48 mm, szerokoÊç
otworu 0,58–0,7 mm; wysokoÊç ostatniego skr´tu 11,15 mm; Pokryszko, 1990). Jest prawoskr´tna, jajowata,
lÊniàca, o czerwonobrunatnej barwie. Urzeêbienie powierzchni muszli charakteryzuje si´ delikatnym, lecz regularnym prà˝kowaniem. Skorupka posiada najcz´Êciej 4,5 skr´tów. Skr´ty
muszli sà silnie wypuk∏e, a szew doÊç g∏´boki. Otwór muszli
niemal pó∏okràg∏y, wyposa˝ony najcz´Êciej w 4 zàbki, jaÊniejsze ni˝ reszta skorupki. Do∏ek osiowy p∏ytki, zamkni´ty.
Cia∏o Êlimaka jest bardzo silnie pigmentowane. G∏owa,
czu∏ki, brzegi p∏aszcza oraz grzbietowa cz´Êç nogi sà ciemnoszare lub niemal czarne. Brzeg nogi i podeszwa nieco
jaÊniejsze. P∏aty g´bowe silnie rozwini´te, jak u Vertigo genesii (Pokryszko, 1990).

si´ 16 gatunków nale˝àcych do tej rodziny, a istnienie na terenie naszego kraju stanowisk dwu dalszych gatunków
(w tym poczwarówki Geyera) uznaje si´ za prawdopodobne.
Szczegó∏owa analiza cech muszli umo˝liwia odró˝nienie poszczególnych gatunków.
Je˝eli muszla jest lewoskr´tna, to mo˝e ona nale˝eç do
Vertigo angustior lub Vertigo pusilla.
Je˝eli muszla jest prawoskr´tna, wyraênie i regularnie ˝eberkowana, jajowata lub cylindryczna (ale wtedy mniejsza ni˝ 2 mm),
posiada 5–7 skr´tów oraz otwór o brzegu wyraênie zgrubia∏ym,
to najprawdopodobniej nale˝y ona do jednego z trzech wyst´pujàcych w Polsce gatunków z rodzaju Truncatellina.
Je˝eli muszla jest prawoskr´tna, raczej cylindryczna, posiada 6–7 skr´tów, prosty otwór z niezgrubia∏ym brzegiem,
a rozmiary wi´ksze ni˝ 2 x 1,2 mm, to najprawdopodobniej nale˝y ona do jednego z trzech wyst´pujàcych w Polsce gatunków z rodzaju Columella.
Prosty otwór bez zàbków i listewek mogà równie˝ posiadaç
V. genesii, V. arctica, V. ronnebyensis, chocia˝ wykszta∏cajà czasem uzbrojony otwór.
Cechy, które pozwalajà odró˝niç poczwarówk´ Geyera od
pozosta∏ych gatunków poczwarówek to: muszla lÊniàca,
mniejsza ni˝ 2 mm, z dominujàcà bràzowà barwà, bardzo
s∏abo i niewyraênie prà˝kowana, otwór opatrzony stosunkowo delikatnà wargà, w otworze 4 z´by (wyjàtkowo 3),
skr´ty silnie wypuk∏e.
Wraz z poczwarówkà Geyera na tych samych stanowiskach
mogà wyst´powaç V. substriata, V. antivertigo, V. genesii
i V. pygmea. V. antivertigo i V. substriata majà zawsze wi´cej z´bów w otworze muszli. Muszla V. pygmea nie jest
lÊniàca, a posiada na karku skorupki, czyli po zewn´trznej
stronie muszli, w niewielkiej odleg∏oÊci od wargi, wynios∏oÊç
biegnàcà równolegle do brzegu otworu muszli. Natomiast
otwór muszli V. genesii jest na ogó∏ pozbawiony zàbków.
Szczegó∏owy opis gatunku oraz klucz do oznaczania poczwarówek znajduje si´ w pracy Pokryszko (1990).
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W Polsce badania nad innymi przedstawicielami rodzaju Vertigo wykaza∏y, ˝e wiosnà liczebnoÊç populacji gwa∏townie wzrasta, a udzia∏ m∏odych osobników osiàga 80% stanu populacji.
Im bli˝ej jesieni, tym te proporcje zmieniajà si´ na korzyÊç
osobników dojrza∏ych, natomiast zimà wyst´pujà tylko doros∏e
osobniki. Poczwarówki prze˝ywa∏y najcz´Êciej 1–1,5 roku.

7210 – Torfowiska nakredowe (Cor. 53.3 Calcareous fens
with Cladium mariscus and species of the Caricion
davallianae)
7220 – ˚ródliska wapienne (Cor. 54.12 Petrifying springs
with tufa formation (Cratoneurion))
7230 – Torfowiska alkaliczne (Cor. 54.2 Alkaline fens)

Wra˝liwoÊç
Dotychczas nie prowadzono badaƒ behawioralnych tego
gatunku Êlimaka. W zwiàzku z tym niewiele mo˝na powiedzieç o jego reakcjach w sytuacji zagro˝enia. Mo˝na przypuszczaç, ˝e jak wi´kszoÊç oskorupionych Êlimaków mo˝e
schowaç si´ do muszli.

Rozmieszczenie geograficzne

AktywnoÊç
˚yje w ma∏ych koloniach u podnó˝a k´p roÊlinnoÊci w wilgotnych, otwartych, wapiennych, niekiedy kamienistych
wysi´kach i mokrych ∏àkach. W czasie suszy zapada
w odr´twienie. Zim´ prze˝ywa w stanie hibernacji, ukryta
w pod∏o˝u, w szczàtkach roÊlinnoÊci. Z nastaniem wiosny
wspina si´ na preferowane gatunki roÊlin. W naturalnych
populacjach osiàga raczej niskie zag´szczenia, ale zdarza
2
si´, ˝e wyst´puje 200 osobników/m (Killeen, 2003).
Sposób od˝ywiania
Niewiele wiadomo o sposobie od˝ywiania si´ poczwarówki Geyera. Uznaje si´, ˝e na po˝ywienie poczwarówek
sk∏ada si´ mikroflora: glony, bakterie i grzyby rozwijajàce
si´ na martwych i ˝ywych roÊlinach.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne
Poczwarówka Geyera to reliktowy gatunek polodowcowy.
Nale˝y do Êlimaków siedlisk làdowych, ale bardzo wilgotnych i podmok∏ych. Preferuje pod∏o˝e z glebà i jest kalcyfilna. Zamieszkuje siedliska podobne jak V. genesii: wilgotne
∏àki lub rzadkie zaroÊla, torfowiska kredowe. Jest silnie zwiàzana z wapiennymi wysi´kami. Przebywa cz´sto w pobli˝u
mezotroficznych zbiorników wodnych charakteryzujàcych si´
raczej sta∏ym poziomem wody. Preferuje niskie murawy z turzycami Carex. Badania prowadzone na Wyspach Brytyjskich wykaza∏y jej szczególne przywiàzanie do C. lepidocarpa. Spotykana równie˝, aczkolwiek rzadziej, w siedliskach
zdominowanych przez k´py marzycy czarniawej Schoenus
nigricans. Znajdowana u ich podstawy. Przebywa te˝ wÊród
mchów i szczàtków roÊlin, szczególnie tam gdzie w pod∏o˝u
znajdujà si´ martwice (tufy) (Killeen, 2001). W Finlandii i Karelii Rosyjskiej by∏a znajdowana w wilgotnych, przeÊwietlonych lasach liÊciastych (Valovirta, 2003).

Siedliska z Za∏àcznika I mogàce
wp∏ywaç na dzia∏ania ochronne
7140 – Torfowiska przejÊciowe (ale nie trz´sawiska) (Cor.
54.5 Transition mires)
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Poczwarówka Geyera jest europejskim gatunkiem borealno-alpejskim. Jej zasi´g rozciàga si´ od Irlandii po zachodnià Rosj´ i od Laponii po Alpy. G∏ównie wyst´puje w Skandynawii (Norwegia, Szwecja, Finlandia), gdzie granica jej
rozmieszczenia przebiega prawdopodobnie pomi´dzy 60
a 62 stopniem szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej. Zamieszkuje te˝ Wyspy Brytyjskie i Irlandi´, Dani´, Niemcy, Alpy (Szwajcaria, Austria, W∏ochy), Czechy, S∏owacj´, ¸otw´,
Litw´ i byç mo˝e, Polsk´ ale wymaga to potwierdzenia.
Wyst´powanie tego gatunku w Polsce jest jedynie prawdopodobne. Z obszaru naszego kraju znane sà tylko stanowiska subfosylne (Riedel, 1988). Stanowisko z okolic Bia∏owie˝y odnosi si´ do terenów obecnie znajdujàcych si´ na terenie Bia∏orusi (Geyer, 1919 za Pokryszko, 1990). Na terytorium Polski znajdujà si´ obszary zajmowane przez dogodne dla tego Êlimaka siedliska, wi´c nie mo˝na wykluczyç
odkrycia nowych stanowisk poczwarówki Geyera w Polsce.

Status gatunku
Gatunek wymieniony w za∏àczniku II Dyrektywy Siedliskowej. Wpisany równie˝ na 2000 IUCN/WCMC Global Red List of Threatened Species z kategorià LR/cd
(Hilton Tylor 2000). W Polsce zamieszczony na liÊcie
zwierzàt ÊciÊle chronionych (Dz.U. Nr 130 (2001), poz.
1436) i na Czerwonej LiÊcie Zwierzàt Ginàcych i Zagro˝onych z kategorià NT (gatunek bliski zagro˝enia; G∏owaciƒski, 2002).

Wyst´powanie gatunku na
obszarach chronionych
Omawiane stanowisko poczwarówki Geyera le˝y w Paƒstwowym Parku Narodowym Bie∏owie˝skaja Puszcza na Bia∏orusi, który sàsiaduje z Bia∏owieskim Parkiem Narodowym.

Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia
Przemiany i stan populacji
Poczwarówka Geyera jest gatunkiem rzadkim, zmniejszajàcym liczebnoÊç w efekcie zaniku siedlisk. Jej stanowiska przetrwa∏y na terenach o du˝ym stopniu naturalnoÊci, gdzie nie ma intensywnej gospodarki rolnej ani innego typu dzia∏alnoÊci ludzkiej drastycznie zmieniajàcej
charakter naturalnych siedlisk. W zwiàzku z tym, ˝e sta-
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nowisko poczwarówki Geyera znajdowa∏o si´ w sàsiedztwie polskiej cz´Êci Puszczy Bia∏owieskiej – obszaru o dobrze zachowanych walorach przyrodniczych – istnieje
szansa, ˝e utrzyma∏y si´ tutaj stanowiska tego Êlimaka.
Potencjalne zagro˝enia
Najpowa˝niejsze zagro˝enia dla stanowisk poczwarówki
Geyera stwarzajà:
• obni˝enie si´ poziomu wód w wyniku melioracji osuszajàcych oraz gospodarka wodna nieodpowiednia dla potrzeb ochrony siedliska,
• zmiany w sposobie u˝ytkowania ∏àk: intensyfikacja albo
zaniechanie wypasu,
• stosowanie Êrodków chemicznych, jak np. nawozy.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ
Podstawowym problemem jest odnalezienie stanowisk
poczwarówki Geyera w granicach Polski, je˝eli takie
w ogóle istniejà. JeÊli to nastàpi, nale˝y przeprowadziç
na takim stanowisku szczegó∏owe badania populacyjne
(liczebnoÊç, rozrodczoÊç, ÊmiertelnoÊç, struktura populacji). Konieczne by∏oby wtedy opisanie zajmowanych
przez tego Êlimaka siedlisk w celu ustalenia jego wymagaƒ siedliskowych.

Monitoring naukowy
Gdyby odkryto stanowiska poczwarówki Geyera w Polsce,
konieczne by∏oby monitorowanie nie tylko stanu populacji
tego gatunku, ale równie˝ stanu siedliska. Na stanowisku
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Katarzyna Zajàc

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Ochrona powinna polegaç na utrzymywaniu w odpowiedniej kondycji zajmowanych przez ten gatunek siedlisk. Na
stanowisku obowiàzywa∏by zakaz zmiany stosunków wodnych. BezpoÊrednie dzia∏ania by∏yby podporzàdkowane
ewentualnemu zapobieganiu zmianom sukcesyjnym. Zalecane by∏oby obj´cie stanowiska poczwarówki Geyera
ochronà rezerwatowà.

nale˝a∏oby wyznaczyç powierzchnie monitoringowe, na
których co kilka lat (najrzadziej co 3 lata) nale˝a∏oby prowadziç kontrole siedliska, zwracajàc szczególnà uwag´ na
wilgotnoÊç i roÊlinnoÊç. RównoczeÊnie konieczne by∏oby
prowadzenie sta∏ej systematycznej kontroli stanu populacji
(przede wszystkim liczebnoÊç i struktura wiekowa).
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